Odvod

Povratni vod

NAVODILA ZA UPORABO IN VZDRŽEVANJE

IZOLACIJA
Izolacijski pokrov iz ekspandiranega polistirena skrbi za odlično termično
izolativnost, kot tudi zaščito vseh ključnih hidravličnih komponent. Izolativni
blok je sestavljen iz zadnje stranice na katero so pritrjeni hidravlični
elementi, ter prednjega pokrova. Izolacija ima pripravljene odprtine za
električne vodnike.
Dimenzije: 250 x 380 x 205 mm.
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VZDRŽEVANJE

NASTAVITEV TEMPERATURE

125

Svetujemo vgradnjo dveh zapornih ventilov na dovodu (D), ki jih je
mogoče dokupit opcijsko, saj je le tako mogoče zelo enostavno izvesti
morebitna popravila črpalke ali termičnega ventila. Priporočljivo je
da ventile na setu obrnete vsaj vsake 3 mesece, saj s tem preprečite
blokiranje ventila. V primeru vzdrževanja (npr. zamenjava črpalke), lahko
odvod in povratni vod enostavno zaprete z zasukum plavega (A, B) in
rdečega krogličnega ventila.

Nastavitev željene temperature izvedete tako, da plastični gumb enostavno
zavrtite in željeno temperaturo poravnate s indikatorjem, kot ga prikazuje
puščica na sliki 1.

NEPOVRATNI VENTIL

ZAKLEP TERMOSTATSKEGA VENTILA

Znotraj krogličnega ventila povratnega voda (B)
se vedno nahaja nepovratna loputa, ki preprečuje
termosifonsko kroženje vode kadar je sistem v
mirovanju. Loputo lahko vedno sprostite, tako
da ventil obrnete za 45° od odprtega položaja..

4 5°

Gumb termostatskega ventila lahko zaklenete, tako da preprečite
nezaželjeno vrtenje. Odstranite vijak, kot prikazuje slika 1. Nato popravite
pozicijo gumba, tako da se zareza na gumbo prilega z utorom na ohišju
ventila, kot prikazuje slika 2.
Pozor: s tem postopkom lahko zaklenete ventil, vendar hkrati spremenite
kalibriran položaj gumba vezano na temperaturo. To storite le, če lahko
gumb kasneje vrnete v začetni polažaj, kot je bil tovarniško postavljen.
Indikator

TEHNIČNE OMEJITVE

Maksimalna delovna temperatura 110°C ( 95°C s črpalko ).
Maksimalni tlak 6 bar.
Pri sestavi seta ne uporabljajte mineralnih olj, saj poškodujejo priložena
EPDM tesnila.
FIX set je primeren za izvedbo talnega ogrevanja do površine 150m2.

Vijak
Slika 1

Slika 2

VARNOST: Pripotočamo vgradnjo termičnega varnostnega termostata (E) na odvodni cevi za preprečevanje pregrevanja.

SELTRON d.o.o.

Tel: +386 (0) 2 617 96 00

Tržaška cesta 85 A

Web: www.seltron.si

2000 Maribor, Slovenija

Email: info@seltron.si

NAVODILA ZA UPORABO IN VZDRŽEVANJE
SPREMEMBA POSTAVITVE DVIŽNEGA IN POVRATNEGA VODA
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Povratni vod

Odvod

Odvod desno

Odvod

Povratni vod

Pri mišalnih hitromontažnih setih je mogoče spremenit postavitev dvižnega in povratnega voda iz leve na desno, in obratno.

Odvod levo

B

Pri spremembi pozicije
je prav tako potrebno
popravit pozicijo
motorja
obtočne črpalke.
Obtočna črpalka:
Premaknite obtočno
črpalko na nasprotno
stran in zavrtite motor
za 180° (odvijte 4
posebne vijake, zavrtite
motor, privijte vijake).

Nepovratni ventil:
Nepovratna loputa se
vedno nahaja znotraj
modrega ventila (B) na
povratnem vodu.

C

Nepovratni ventil:
Nepovratna loputa se vedno
nahaja znotraj modrega
ventila (B) na povratnem
vodu.

C

(A) Kroglični ventil na odvodu (označen z rdečo barvo).
(B) Kroglični ventil z nepovratno loputo na povratnem vodu (označen z modro barvo).
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VZDRŽEVANJE!
Termostatki ventil (C) je mogoče enostavno odstranit za potrebe vzdrževanja. Najprej sprostite 3 matice, ki držijo ventil na mestu.
Pazljivo odstranite tesnilo in termostatski ventil obrnite, tako da bo zadnja stran obrnjena navzven. S ključem 42mm odvijte zadnji
pokrov ventila. Pazljivo odstranite vse komponente ventila, ter jih očistite, naoljite ter jih v obratnem vrstnem redu, kot ste jih
odstranili vstavite nazaj v ohišje ventila, kot prikazuje slika 3. Ponovno privijte zadnji pokrov ventila z navorom 40 Nm. Ventil
postavite v prvotno pozicijo, namesite novo EPDM tesnilo in privijte vse 3 matice, ki držijo ventil na mestu.

Slika 3
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TERMOSTATSKI MEŠALNI VENTIL:
Termostatski ventil lahko v primeru potrebe popolnoma zapre recirkulacijski vod (C). Ta možnost omogoča, da lahko skozi črpalni
set distriburiamo maksimalno temperaturo, ki je enaka dovodni (H priključek). V kolikor se zahteva nižja temperatura odvoda,
da se zgotovi konstantno mešanje vode, mora bit temperatura dovoda za 3-5K višja, kot je željena temperatura mešane vode
na odvodu.

